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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Kesesuaian Lahan 

Kesesuaian lahan adalah tingkat kecocokan suatu bidang lahan untuk 

penggunaan tertentu. Sebagai contoh lahan sangat sesuai untuk irigasi, lahan cukup 

sesuai untuk pertanian tanaman tahunan atau pertanian tanaman semusim. 

Kesesuaian lahan tersebut dapat dinilai untuk kondisi saat ini (present) atau setelah 

diadakan perbaikan (improvement). Lebih spesifik lagi kesesuaian lahan tersebut 

ditinjau dari sifat-Parameternya, yang terdiri atas iklim, tanah, topografi, hidrologi 

dan/atau drainase sesuai untuk suatu usaha tani atau komoditas tertentu yang 

produktif. (Djaenudin, Marwan, Subagjo, & Hidayat, 2011). 

Sejalan dengan pesatnya pembangunan di berbagai bidang setiap tahun sekitar 

50.000 ha lahan produktif beralih fungsi ke sektor nonpertanian, seperti untuk 

pemukiman, industri, dan transportasi/jalan (Prasetyo & Suriadikarta, 2006). 

Kesesuaian Lahan mengacu pada kemampuan sebagian tanah untuk mentolerir 

produksi tanaman secara berkelanjutan. Sebuah analisis yang memungkinkan 

identifikasi faktor pembatas utama untuk produksi pertanian dan pengambil 

keputusan (Boitt, Mundia, Pellika, & Kapoi, 2015). Sistem Informasi Geografis 

(GIS) telah menunjukkan dirinya sebagai alat yang sangat ampuh dalam penelitian 

dalam bidang pertanian serta dalam hal  pengelolaan sumber daya alam (Samanta, 

Pal, & Pal, 2011). 

Ada beberapa faktor sumberdaya lahan yang menentukan potensi lahan, 

sehingga akan berpengaruh terhadap pemanfaatan penggunaan lahan. Untuk itu – 



5 

 

 

 

perlu  adanya kajian kesesuaian lahan sangat diperlukan agar sumberdaya lahan 

dapat diinventarisasi, sehingga potensi sumberdaya lahan dapat diketahui dan 

dimanfaatkan sesuai porsinya (Zahara, 2011). 

Kajian kesesuaian lahan dilakukan dengan melakukan pembagian kelas 

berdasarkan syarat tumbuh tanaman tersebut. Kelas kesesuaian lahan sendiri dibagi 

menjadi empat, yaitu:  

1. Sangat sesuai: Lahan tidak mempunyai faktor pembatas yang berarti atau 

nyata terhadap penggunaan secara berkelanjutan, atau faktor pembatas 

bersifat minor dan tidak akan berpengaruh terhadap produktivitas lahan 

secara nyata. 

2. Cukup sesuai: Lahan mempunyai faktor pembatas, dan factor pembatas ini 

akan berpengaruh terhadap produktivitasnya, memerlukan tambahan 

masukan (input). Pembatas tersebut biasanya dapat diatasi oleh petani 

sendiri. 

3. Sesuai marginal: Lahan mempunyai faktor pembatas yang berat,dan faktor 

pembatas ini akan sangat berpengaruh terhadap produktivitasnya, 

memerlukan tambahan masukan yang lebih banyak daripada lahan yang 

tergolong S2. Untuk mengatasi faktor pembatas pada S3 memerlukan modal 

tinggi, sehingga perlu adanya bantuan atau campur tangan (intervensi) 

pemerintah atau pihak swasta. 

4. Lahan yang tidak sesuai karena mempunyai faktor pembatas yang sangat 

berat dan/atau sulit diatasi (Ritung, Wahyunto, Agus, & Hidayat, 2007). 
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2.2 Sistem Informasi Geografis 

Sistem Informasi Geografis atau SIG atau yang lebih dikenal dengan GIS 

mulai dikenal pada awal 1980-an. Sejalan dengan berkembangnya perangkat 

komputer, baik perangkat lunak maupun perangkat keras, SIG mulai berkembang 

sangat pesat pada era 1990an dan saat ini semakin berkembang (Rosdania, Agus, 

Fahrul, & Rico, 2015). 

Sistem informasi geografis (SIG) adalah sistem yang terdiri dari perangkat 

keras, perangkat lunak, data, manusia (brainware), lembaga yang digunakan untuk 

mengumpulkan, menyimpan, mengkaji, dan menyebarkan informasi-informasi 

mengenai daerah-daerah di permukaan bumi (Oktafia, 2012). 

System informasi geografis merupakan teknologi untuk mengelola, 

menganalisis dan menyebarkan informasi geografis yang berkaitan dengan tata 

letak keruangan dan informasi-informasi yang terkait. Berkaitan dengan sumber 

daya alam, maka informasi geografis akan berisi mengenai lokasi suatu daerah, dan 

informasi mengenai sumber daya alam yang terkandung pada daerah tersebut. 

Perubahan-perubahan yang terjadi kapan saja pada alam berkaitan dengan 

penambahan atau pengurangan data akan dapat dilakukan secara uptodate tanpa 

harus membuat baru. (Robi’in, 2008) 

Secara umum pengertian SIG adalah Suatu komponen yang terdiri dari 

perangkat keras, perangkat lunak, sumberdaya manusia dan data yang bekerja 

bersama secara efektif untuk memasukan, menyimpan, memperbaiki, 

memperbaharui, mengelola, memanipulasi, mengintegrasikan, menganalisa dan 

menampilkan data dalam suatu informasi berbasis geografis (Rosdania et al., 2015). 



7 

 

 

 

Basis data Spasial mendeskripsikan sekumpulan entitas baik yang memiliki 

lokasi atau posisi yang tetap maupun yang tidak tetap (memiliki kecenderungan 

untuk berubah, bergerak, atau berkembang). Tipe-tipe spasial ini memiliki propertis 

topografi dasar yang memiliki lokasi, dimensi, dan bentuk (shape). Hampir semua 

SIG memiliki campuran tipe-tipe entitas spasial dan non-spasial. Tipe-tipe non- 

spasial tidak memiliki properti topografi dasar lokasi. Karakteristik Pembuatan 

Database Spatial adalah: 

1. Data dibuat dalam beberapa tipe yaitu : polygon (area), line (garis) dan 

point (titik).  

2. Masing-masing obyek yang dibuat memiliki identifier (ID) / pengenal 

yang unik (tidak dimiliki oleh obyek lain selain obyek yang sama dengan 

dirinya sendiri). 

3. Aturan data yang dibuat harus dalam ketentuan seperti garis pada layer 

jalan harus tersambung satu sama lain, garis yang membentuk polygon 

harus tertutup, tidak ada kebocoran. (Saefurrohman, 2005). 

Interpolasi adalah proses memprediksi nilai pada suatu titik yang bukan 

merupakan titik sampel, berdasarkan pada nilai-nilai dari titik-titik di sekitarnya 

yang berkedudukan sebagai sampel. Penentuan nilai baru didasarkan pada data 

yang ada pada titik-titik sampel pengamatan. Tanpa adanya langkah interpolasi ini, 

maka analisis spasial tidak dapat dilakukan secara akurat (Hadi, 2013). Clip 

berfungsi untuk membuat tema baru yang dihasilkan dari proses pemotongan oleh 

clip terhadap sebuah tema. Syarat clip yaitu bertipe polygon, sedangkan input theme 

dapat bertipe polygon, line atau point. Fungsi Overlay digunakan untuk membuat 

tema baru hasil penggabungan dari dua tema. Tema  yang  telah  digabung  ini  
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berisikan fitur – fitur dan atribut dari dua tema yang digabungkan tersebut (Hartoyo, 

Nugroho, Bhirowo, & Khalil, 2010). 

2.3 Tanaman Kentang 

Tanaman kentang (Solanum tuberosum) berasal dari daerah subtropis, tepatnya 

di pegunungan Andes, Amerika Selatan, perbatasan antara Bolivia dan Peru. 

Tanaman kentang berbentuk semak atau herba, merupakan tanaman semusim dan 

memiliki umbi batang yang dapat dimakan. Dalam taksonomi tumbuhan tanaman 

kentang diklasifikasikan kedalam Kingdom Plantae, Divisi Spermatophyta, Kelas 

Dicotylodenae, Subkelas Asteridae, Ordo Solanales, Famili Solanaceae, Genus 

Solanum, Spesies Solanum tuberosum (Hidayat, 2014) 

Di Indonesia pertanaman kentang banyak diusahakan di daerah dataran tinggi 

(1000 – 3000 m dpl) dengan sentra produksi kentang adalah: Jawa Barat, Jawa 

Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatra Utara, Sumatra Barat dan Jambi 

(Hamdani, 2009) 

Tanaman kentang merupakan tanaman yang tidak tumbuh pada sembarang 

tempat. Kentang biasanya ditanam pada daerah dataran tinggi. Tanaman kentang 

tumbuh baik di daerah dataran tinggi atau pegunungan dengan ketinggian 800 

sampai 1800 meter di atas permukaan laut (dpl). Bila tumbuh di dataran rendah (di 

bawah 500 mdpl), tanaman kentang sulit membentuk umbi atau hanya terbentuk 

umbi yang berukuran kecil. Sementara itu, jika ditanam di atas ketinggian 2.000 m 

dpl, pembentukan umbinya menjadi lambat. Tanaman kentang dapat tumbuh pada 

suhu udara antara 15 derajat celsius sampai 22 derajat celsius. Suhu optimum 

pertumbuhan kentang yakni 18 derajat celsius sampai 20 derajat celsius dengan 
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kelembaban udara 80 sampai 90 persen. Curah hujan yang baik untuk pertumbuhan 

tanaman kentang adalah 1000 sampai 2000 mm/tahun. Derajat keasaman atau pH 

yang cocok untuk tanaman kentang berkisar antara 5.0–7.0 (Hidayat, 2014). 

Suhu sangat berpengaruh terhadap setiap fase pertumbuhan tanaman kentang 

terutama pada fase pembentukan umbi dan pembungaan, dimana suhu yang 

dikehendaki tanaman kentang adalah suhu yang relatif rendah. Laju pertumbuhan 

tanaman berjalan pada kecepatan maksimum bila suhu berada pada kondisi 

optimum, jika faktor-faktor lain tidak menjadi pembatas (Putri, 2016).  

Curah hujan yang terlalu tinggi menyebabkan tanaman kentang menjadi peka 

terhadap serangan penyakit busuk batang dan akar. Disamping itu, mutu umbi yang 

dihasilkan akan mengalami penurunan kualitas dan produksinya akan menurun 

(Salwati & Handoko, 2008).  

Pada tanah liat atau berat, umbi kentang cenderung berlemak dan aromanya 

berkurang.  Tekstur tanah berpengaruh langsung terhadap mintakat perakaran, air 

dan udara tanah, yang kemudian mempengaruhi pertumbuhan tanaman, contohnya 

seperti tekstur tanah yang relatif kasar dapat berpengaruh terhadap terjadinya 

pencucian hara, dan kemampuan meretensi air akan lebih rendah (Kholqin, 2015). 

pH tanah berpengaruh dalam pertumbuhan tanaman, hal ini dikarenakan 

penyerapan logam kadmium oleh tanaman dapat dipengaruhi oleh pH tanah. 

Adanya logam kadmium dalam jaringan tanaman yang dapat menghambat 

pembentukan klorofil dapat mempengaruhi produksi biomassa tanaman, logam 

kadmium dapat menghambat sintesis klorofil dan fotosintesis pada tanaman 

sehingga dapat berakibat pada pengurangan biomassa tanaman (Kusdianti, Solihat, 

Hafsah, & Tresnawati, 2014). 
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Erosi menghanyutkan lapisan tanah permukaan secara terus-menerus, maka 

yang tertinggal adalah lapisan bawah yang kurang subur, di samping itu, apabila 

suatu lahan mengalami erosi berat, maka kedalaman tanahnya menjadi tipis 

sebaliknya lahan yang mengalami erosi ringan kedalaman tanahnya relatif dalam 

(Aditiyas, Haji, & Rahadi, 2014). 

Kemiringan lereng banyak berpengaruh terhadap kualitas lahan dan 

merupakan salah satu parameter dalam menentukan tingkat kesesuaian lahan suatu 

tanama. Tanaman semusim umumnya menghendaki lahan yang memiliki 

kemiringan datar sampai dengan agak landai atau kemiringan lereng antara 0 - 8 % 

dan tanpa adanya bahaya erosi (Aditiyas, Haji, & Rahadi, 2014). 


